
UCHWAŁA NR XXIX/146/2012
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąchock 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii z dnia 03.12.2012 r. Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach, 
RADA MIEJSKA W WĄCHOCKUuchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąchock, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/254/2006 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 stycznia 2006 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wąchock. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wąchocku 

mgr inż. Robert Janus

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 13 lutego 2013 r.

Poz. 868



Za cznik do Uchwa y Nr XXIX/146/2012
Rady Miejskiej w W chocku

z dnia  17 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku na terenie Gminy W chock

Rozdzia  I
Przepisy ogólne

§ 1.
Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku, zwany dalej regulaminem, okre la szczegó owe
zasady utrzymania czysto ci i porz dku na terenie Gminy W chock.

§ 2.
Regulamin obowi zuje:

1. Mieszka ców Gminy W chock oraz inne osoby przebywaj ce na terenie Gminy
chock.

2. cicieli nieruchomo ci.
3. cicieli punktów handlowych, parkingów, obiektów sportowych itp.
4. Wykonawców robót budowlanych.
5. Jednostki u ytkuj ce tereny s ce komunikacji publicznej.
6. Zarz dców dróg.
7. Przedsi biorców wiadcz cych us ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

i/lub opró niania zbiorników bezodp ywowych i transportu nieczysto ci ciek ych.

§ 3.
Ilekro  w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - nale y przez to rozumie  ustaw  z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu
czysto ci  i porz dku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391);

2) ustawie o odpadach – nale y przez to rozumie  ustaw  z 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z pó niejszymi zmianami);

3) jednostce wywozowej - nale y przez to rozumie  przedsi biorc , który uzyska  wpis
do prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy W chock, rejestru dzia alno ci
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w cicieli
nieruchomo ci;

4) cicielach nieruchomo ci – s  to w ciciele nieruchomo ci w rozumieniu art. 2
ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach;

5) odpadach komunalnych – nale y przez to rozumie  odpady komunalne
w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy o odpadach;

6) gospodarstwie domowym – nale y przez to rozumie  gospodarstwo prowadzone
samodzielnie przez jedn  osob  lub wspólnie z innymi osobami zamieszkuj cymi
dan  nieruchomo ;

7) odpadach wielkogabarytowych - nale y przez to rozumie  odpady, które ze wzgl du
na swoje wymiary nie mog  by  zbierane w typowych pojemnikach stanowi cych
wyposa enie nieruchomo ci np.: wózki, rowery, meble;

8)  bioodpadach - nale y przez to rozumie  bioodpady  w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 3a
ustawy o odpadach;

9) odpadach zielonych - nale y przez to rozumie  odpady zielone w rozumieniu art. 3
ust. 3 pkt. 8b ustawy o odpadach;
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10)odpady budowlane i rozbiórkowe – odpady pochodz ce z remontów i rozbiórek
powstaj cych w gospodarstwach domowych;

11)odpadach niebezpiecznych – s  to odpady w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy
o odpadach;

12)nieczysto ciach ciek ych – s  to cieki w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy
o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach;

13)zbiornikach bezodp ywowych – s  to zbiorniki w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 5
ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach;

14)stacjach zlewnych – s  to instalacje i urz dzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 3
ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach;

15)pojemnikach -  nale y  przez  to  rozumie  tak e  kontenery,  worki,  kosze  uliczne
ce do gromadzenia odpadów;

16)punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – nale y przez
to rozumie  specjalnie w tym celu przygotowane miejsce wyposa one w kontenery
lub pojemniki, do których mieszka cy mog  przekazywa  podmiotowi
uprawnionemu, wyselekcjonowane opakowania z papieru i tektury, opakowania
wielomateria owe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szk a, metale,
powstaj ce w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia, zu yte
baterie i akumulatory, zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zu yte opony, a tak e
odpady zielone;

17)harmonogramie – nale y przez to rozumie  harmonogram odbioru odpadów
komunalnych na terenie Gminy W chock, który jest corocznie ustalany przez podmiot
uprawniony, w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy W chock i przekazywany
do publicznej wiadomo ci w sposób zwyczajowo przyj ty.

Rozdzia  II
Wymagania w zakresie utrzymania czysto ci i porz dku na terenie nieruchomo ci

§ 4.
ciciele nieruchomo ci po onych na terenie Gminy W chock zapewniaj  utrzymanie

nieruchomo ci w czysto ci i porz dku, wykonuj c obowi zki wynikaj ce z ustawy oraz
poprzez:

1. Wyposa enie nieruchomo ci w opisane w Rozdziale III urz dzenia, s ce do
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urz dze  w odpowiednim
stanie sanitarnym, porz dkowym i technicznym.

2. ciciele nieruchomo ci obowi zani s  do prowadzenia selektywnego zbierania,
a odbieraj cy odpady do selektywnego odbierania odpadów obejmuj cych:

1) papier i tektur ;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateria owe;
5) szk o;
6) odpady komunalne ulegaj ce biodegradacji;
7) odpady zielone;
8) przeterminowane leki;
9) chemikalia;
10) zu yte baterie i akumulatory;
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11) zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe;
14) zu yte opony.

3. Odpady komunalne opakowaniowe o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 mog  by
zbierane i odbierane cznie.

4. Odpady komunalne o których mowa w ust. 2 pkt 6-7 mog  by  zbierane i odbierane
cznie jako bioodpady lub kompostowane w miejscu ich powstania na terenie

nieruchomo ci;

5. Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozosta ych zmieszanych
podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem.

§ 5.
1. Odpady przeterminowanych leków nale y umieszcza  w odpowiednio oznaczonych

pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, przychodniach, o rodkach zdrowia,
wskazanych przez Gmin  W chock lub w punktach selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.

2. Odpady w postaci zu ytych baterii i akumulatorów ma ogabarytowych nale y
umieszcza  w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach

yteczno ci publicznej wskazanych przez Gmin  W chock, w punktach sprzeda y
baterii i akumulatorów oraz w punktach selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.

3. Chemikalia oraz zu yte opony nale y przekazywa  jednostce wywozowej lub we
asnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny powstaj cy w gospodarstwach domowych
nale y przekazywa  na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z pó n.
zm.),  jednostce wywozowej lub nale y go przekaza  we w asnym zakresie do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera si  na terenie nieruchomo ci w sposób
zapewniaj cy atwy dost p jednostce wywozowej lub nale y je przekaza  we w asnym
zakresie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we w asnym zakresie zbiera
si  w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów,
a nast pnie przekazuje we w asnym zakresie do punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.

7. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady wskazane w § 4 ust.2
pkt 1-5 nale y gromadzi  w pojemnikach. Pozosta e wyselekcjonowane frakcje
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odpadów komunalnych przekazywane b  bezpo rednio do punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych lub do wskazanych miejsc ich odbioru.

8. Dopuszcza si  mo liwo  selektywnego zbierania w ogólnodost pnych pojemnikach
do selektywnej zbiórki:

a. kolor bia y – szk o bezbarwne,
b. kolor zielony – szk o kolorowe,
c. kolor ty – opakowania z tworzyw sztucznych i metale,
d. kolor niebieski – papier.

§ 6.
ciciele nieruchomo ci, na terenie których w wyniku piel gnacji zieleni powstaj

odpady zielone, mog  je kompostowa  we w asnym zakresie i na w asne potrzeby, je eli
nie powoduje to uci liwo ci dla otoczenia i negatywnego oddzia ywania na rodowisko.

§ 7.
1. ciciele nieruchomo ci s  obowi zani do uprz tania b ota, niegu, lodu oraz

innych zanieczyszcze  z cz ci nieruchomo ci s cych do u ytku publicznego,
w tym z chodników po onych wzd  nieruchomo ci.

2. Uprz tanie bota, niegu i lodu, powinno odbywa  si  niezw ocznie po ich wyst pieniu,
a innych zanieczyszcze  systematycznie w miar  potrzeb.

3. oto, nieg, lód oraz inne zanieczyszczenia z chodników po onych wzd
nieruchomo ci, nale y pryzmowa  przy kraw dzi chodnika lub w pasie zieleni
przyulicznej, tak aby nie powodowa  zak óce  w ruchu pieszym i pojazdów, w sposób
umo liwiaj c ich zebranie przez zarz dc  drogi.

§ 8.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami mo liwe jest wy cznie na

wydzielonych cz ciach nieruchomo ci nie s cych do u ytku publicznego,
posiadaj cych utwardzone i szczelne pod e, tylko pod warunkiem, e powstaj ce
cieki odprowadzane s  do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób

umo liwiaj cy ich usuni cie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czysto ci i porz dku
w gminach, w szczególno ci cieki takie nie mog  by  odprowadzane bezpo rednio do
zbiorników wodnych lub do ziemi, z zastrze eniem ust. 2.

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i ich naprawa poza warsztatami, na
terenach s cych do u ytku publicznego, mo liwe jest wy cznie w miejscach do
tego celu wyznaczonych i oznakowanych.

3. Drobne naprawy, a wi c wymiana kó , wiec zap onowych, arówek, uzupe nianie
ynów, regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na

terenie nieruchomo ci mog  odbywa  si  tylko za zgod  w ciciela nieruchomo ci
i tylko wtedy, gdy nie s  one uci liwe dla s siednich nieruchomo ci, a powstaj ce
odpady s  gromadzone w sposób umo liwiaj cy ich usuni cie zgodnie z przepisami
ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach.
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Rozdzia  III
Rodzaje i minimalna pojemno  pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych na terenie nieruchomo ci oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych urz dze  i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym,

porz dkowym i technicznym

§ 9.
1. ciciele nieruchomo ci zobowi zani s  we w asnym zakresie do wyposa enia

nieruchomo ci w odpowiedni  ilo  pojemników do gromadzenia odpadów
komunalnych, o odpowiedniej wytrzyma ci mechanicznej, odpowiadaj ce
obowi zuj cym normom, w ilo ci zapewniaj cej ich nieprzepe nienie przy
uwzgl dnieniu cz stotliwo ci odbierania odpadów okre lonej w Rozdziale
IV, uwzgl dniaj c ilo  wytwarzanych odpadów oraz ilo  osób z nich
korzystaj cych.

2. Ilo  i pojemno  pojemników do gromadzenia odpadów, w które zostanie
wyposa ona nieruchomo  zamieszka a musi by  dostosowana do:
1) liczby mieszka ców korzystaj cych z pojemników,
2) redniej ilo ci odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez jednego

mieszka ca w ci gu jednego dnia na poziomie 3,00 litrów.

3. ciciele nieruchomo ci niezamieszka ych zobowi zani s  do wyposa enia
nieruchomo ci w pojemniki na odpady komunalne, dostosowuj c pojemno
pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzgl dniaj c nast puj ce
normatywy:
1) dla szkó  wszelkiego typu, przedszkoli, obków - 3 litry na ka dego

ucznia/dziecko/pracownika/ 1 tydzie ,
2) dla lokali handlowych – 10 litrów na ka dego pracownika/ 1 tydzie ,

z zastrze eniem i  ka dy z tych punktów winien by  wyposa ony w co najmniej
1 pojemnik o pojemno ci 120 l na lokal, oraz w co najmniej 1 kosz uliczny
ustawiony przy ka dym wyj ciu  z tego obiektu;

3) dla punktów handlowych (poza lokalem) - 10 litrów na ka dego zatrudnionego/
1 tydzie , w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza
budynkami typu m.in. kiosk, kwiaciarnie, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemno ci 120 l na ka dy punkt,

4) dla lokali i punktów gastronomicznych - 5 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne/
1 tydzie , dotyczy to tak e miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewn trz
lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemno ci 120 l na ka dy lokal,
punkt,

5) dla zak adów rzemie lniczych, us ugowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszcze  biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l na ka dych 10
pracowników,

6) dla domów opieki, hoteli itp. 15 litrów na jedno ko/ 1 tydzie ,

4. Z obowi zku wymienionego w ust. 3 zwalnia si  w cicieli niezabudowanych dzia ek
budowlanych do czasu rozpocz cia budowy.
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5. Dopuszcza si  wyj tkowo, w przypadkach utrudnionego dojazdu do nieruchomo ci
pojazdów ci arowych, mo liwo  stosowania worków do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych zamiast pojemników. Ka dorazowo przypadek utrudnionego
dojazdu nale y uzgodni  z Urz dem Gminy.

§ 10.
1. Do zbierania odpadów komunalnych s  pojemniki o nast puj cej pojemno ci:

1) pojemnik 110 litrowy wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego,
2) pojemnik 120 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kó kami,
3) pojemnik 240 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kó kami,
4) pojemnik 660 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 4 kó kami,
5) pojemnik 1100 litrowy wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego z 4 kó kami,
6) kontenery KP 5, KP 7, KP 10, KP 14,
7) worki 120 litrowe (przezroczyste) wykonane z folii polietylenowych LDPE lub

HDPE o grubo ci dostosowanej do ilo ci i rodzaju odpadów, wykluczaj cej
rozerwanie si  worka,

8) worki (Big Bag) o minimalnej pojemno ci 500 litrów wykonane
z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej - do zbierania odpadów budowlanych
i rozbiórkowych,

9) kosze uliczne o pojemno ci 20 l – 70 l.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje si  nast puj ce oznakowania
kolorystyczne pojemników:
1) kolor niebieski przeznaczony do zbierania papieru i tektury oraz opakowa

wielomateria owych,
2) kolor ty przeznaczony do zbierania, tworzyw sztucznych i metali,
3) kolor zielony przeznaczony jest do zbierania opakowa  szklanych,
4) kolor br zowy przeznaczony do zbierania bioodpadów.

3. Pojemniki powinny posiada  nadruk z umieszczonym oznakowaniem okre laj cym
jakiego rodzaju odpady nale y w nich umieszcza .

§ 11.
1. ciciele nieruchomo ci zobowi zani s  do przygotowania na terenie

nieruchomo ci miejsca w celu ustawienia pojemników do zbierania odpadów
komunalnych.

2. ciciele nieruchomo ci zobowi zani s  do ustawienia pojemników do zbierania
odpadów komunalnych w miejscach nie stanowi cych utrudnienia dla s siadów,
mieszka ców, u ytkowników dróg, itp. oraz dost pnych dla korzystaj cych z tych
urz dze  i pracowników jednostki wywozowej.

3. ciciele nieruchomo ci maj  obowi zek utrzymywa  pojemniki na odpady
w takim stanie sanitarnym, technicznym i porz dkowym, aby korzystanie z nich
mog o odbywa  si  bez przeszkód i nie powodowa o zagro  dla zdrowia

ytkowników, a w szczególno ci maj  obowi zek utrzymywania ich w czysto ci oraz
w miar  potrzeby okresowej ich dezynfekcji.
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4. ciciele zobowi zani s  do zapewnienia swobodnego dost pu do pojemników
i worków we wskazanym w harmonogramie terminie. Pojemniki o pojemno ci do
240 l i worki z odpadami powinny zosta  wystawiane przed posesje w sposób nie
powoduj cy uci liwo ci i utrudnie  dla mieszka ców nieruchomo ci oraz osób
trzecich.

§ 12.
1. Zarz dca drogi wykonuj c obowi zki wynikaj ce z art. 5 ust. 4 ustawy ustawia kosze

uliczne przy g ównych ci gach pieszych.
2. Na przystankach komunikacji kosze nale y lokalizowa  w s siedztwie oznaczenia

przystanku,
3. Opró nianie koszy nast powa  b dzie systematycznie, w sposób niedopuszczaj cy do

ich przepe niania.
4. Za stan sanitarny, techniczny i porz dkowy koszy ulicznych odpowiadaj  podmioty

zobowi zane do ich ustawienia.

Rozdzia  IV
Cz stotliwo  i sposób pozbywania si  odpadów komunalnych i nieczysto ci ciek ych

z terenu nieruchomo ci oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego u ytku
publicznego

§ 13.
Odbieranie odpadów komunalnych musi nast powa  w terminach zapewniaj cych w ciwy
stan sanitarno-porz dkowy nieruchomo ci oraz terenów przeznaczonych do wspólnego

ytku publicznego.

§ 14.
Ustala si  nast puj  cz stotliwo  odbierania odpadów komunalnych z terenów
nieruchomo ci oraz terenów przeznaczonych do wspólnego u ytku publicznego:

1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomo ci
zamieszka ych i niezamieszka ych odbywa si  – nie rzadziej ni  raz w miesi cu,

2) odpady wyselekcjonowane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateria owe i metale - nie rzadziej ni  raz w miesi cu,

3) odbiór odpadów opakowa  szklanych odbywa si  systematycznie nie rzadziej ni  raz
na kwarta ,

4) odbiór od w cicieli nieruchomo ci odpadów wielkogabarytowych oraz zu ytego
sprz tu elektrycznego i elektronicznego nast puje nie rzadziej ni  raz w roku,

5) odpady z koszy ulicznych:
a) znajduj cych si  na przystankach komunikacji – nie rzadziej ni  1 raz

w miesi cu z cz stotliwo ci  zapobiegaj  przepe nianiu si  koszy;
b) znajduj cych si  na pozosta ym obszarze z cz stotliwo ci  zapobiegaj

przepe nianiu si  koszy - jednak nie rzadziej ni   1 raz na miesi c.

§ 15.
1. Dopuszcza si  oddawanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

wskazanego przez Gmin  W chock, nast puj cych odpadów powstaj cych
w gospodarstwie domowym:
1) papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych i opakowa  wielomateria owych,
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2) opakowa  szklanych,
3) przeterminowanych leków i chemikalii,
4) zu ytych baterii i akumulatorów
5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
6) zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego,
7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
8) zu ytych opon,
9) odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji i odpadów zielonych.

2. Dopuszcza si  oddawanie do mobilnego punktu zbiórki odpadów, nast puj cych
odpadów powstaj cych w gospodarstwie domowym:
1) zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego,
2) przeterminowanych leków i chemikalii,
3) zu ytych baterii i akumulatorów,
4) zu ytych opon,
5) odpadów wielkogabarytowych.

3. Dopuszcza si  oddawanie odpadów do punktów skupu surowców wtórnych.

§ 16.
1. Wywóz nieczysto ci ciek ych musi nast powa  w terminach zapobiegaj cych

przepe nieniu i przelaniu si  nieczysto ci na powierzchni  oraz przenikaniu do gruntu.
2. Cz stotliwo  opró niania z osadów ciekowych zbiorników przydomowych

oczyszczalni powinno wynika  z ich instrukcji obs ugi. W ciciele nieruchomo ci
maj  obowi zek przedstawi  do wgl du, osobom upowa nionym przez Burmistrza
Miasta i Gminy W chock, dokumenty potwierdzaj ce realizacj  us ugi.

§ 17.
1. Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomo ci dostarcza w cicielowi

nieruchomo ci przedsi biorca odbieraj cy odpady.
2. Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomo ci zamieszka ych zatwierdza

Burmistrz Miasta i Gminy W chock.

Rozdzia  V
Inne wymagania wynikaj ce z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 18.
1. Odpady komunalne odbierane od w cicieli nieruchomo ci po onych na terenie

Gminy W chock winny by  przekazywane zgodnie z wojewódzkim planem
gospodarki odpadami  do  Zak adu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o.
w Janiku ul. Borkowska 1, 27-415 Kunów.

2. Wyznacza si  Zak ad Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. w Janiku jako
instalacj  do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
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komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji
nadaj cych si  w ca ci lub w cz ci do odzysku.

3. Wyznacza si  Zak ad Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. w Janiku jako
instalacj  do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o w ciwo ciach nawozowych lub
rodków wspomagaj cych upraw  ro lin, spe niaj cego wymagania okre lone

przepisami prawa.

4. Wyznacza si  Zak ad Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. w Janiku jako
instalacj  do sk adowania odpadów powstaj cych w procesie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozosta ci
z sortowania odpadów komunalnych.

5. Wyznacza si  jako instalacj  do zast pczej obs ugi gminy, w przypadku, gdy:
1) regionalna instalacja, okre lona w ust. 2 uleg a awarii lub nie mo e przyjmowa

odpadów z innych przyczyn - instalacj  w Ostrowcu wi tokrzyskim
ul. Samsonowicza 15/11,

2) regionalna instalacja, okre lona w ust. 3 i 4 uleg a awarii lub nie mo e przyjmowa
odpadów z innych przyczyn - Zak ad Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Janczycach, 27-522 Ba kowice.

§ 19.
ciciele nieruchomo ci zobowi zani s  podejmowa  dzia ania zapobiegaj ce

powstawaniu odpadów, w szczególno ci poprzez:
1. Dokonywanie wiadomych zakupów (kupowanie przedmiotów wielokrotnego u ytku

oraz o d szym czasie u ytkowania, a tak e posiadaj cych oznaczenie informuj ce,
 zosta y wyprodukowane zgodnie z zasadami ekoprojektowania).

2. Kupowanie produktów w miar  potrzeb, nie za   „na zapas” oraz produktów
wykonanych z materia ów ekologicznych.

3. Wypo yczanie przedmiotów, je eli przedmioty te b  rzadko wykorzystywane.
4. Przeciwdzia anie otrzymywaniu niechcianej poczty (naklejki na skrzynki pocztowe

informuj ce, i  w ciciel nie yczy sobie otrzymywa  niezaadresowanej
korespondencji, kosze na ulotki i materia y obok skrzynek pocztowych).

5. Przekazywanie zb dnych, lecz sprawnych urz dze  AGD i RTV organizacjom
pozarz dowym specjalizuj cym si  w ich dalszej dystrybucji lub innym jednostkom.

6. Stosowanie toreb wielokrotnego u ytku.
7. Ponowne wykorzystywanie produktów.
8. Kompostowanie bioodpadów.

Rozdzia  VI
Obowi zki osób utrzymuj cych zwierz ta domowe, maj ce na celu ochron  przed

zagro eniem lub uci liwo ci  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego u ytku.

§ 20.
Osoby utrzymuj ce zwierz ta domowe m.in. psy i koty s  zobowi zane do zachowania
bezpiecze stwa i rodków ostro no ci, zapewniaj cych ochron  przed zagro eniem lub
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uci liwo ci  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do u ytku
publicznego, ponosz  te  pe  odpowiedzialno  za zachowanie tych zwierz t.

§ 21.
1. Osoby utrzymuj ce zwierz ta domowe, w szczególno ci psy, zobowi zane s  trzyma  je

na terenie swojej nieruchomo ci oraz stosowa  zabezpieczenia przeciwdzia aj ce
niekontrolowanemu wyj ciu zwierz cia poza granice nieruchomo ci.

2. Psy mog  by wyprowadzane w miejsca publiczne przy spe nieniu nast puj cych
warunków:
1) w ciciel lub opiekun psa zobowi zany jest do wyprowadzania psa na smyczy,

a psy ras du ych i olbrzymich b  uznanych za agresywne lub zachowuj ce si
w sposób agresywny – na smyczy i w kaga cu oraz wy cznie przez osoby doros e,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kaga cu,
w miejscach ma o ucz szczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma
mo liwo  sprawowania bezpo redniej kontroli nad jego zachowaniem.

3.  Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, je eli nie jest on nale ycie uwi zany lub
nie znajduje si  w pomieszczeniu zamkni tym albo na terenie ogrodzonym w sposób
uniemo liwiaj cy wydostanie si  psa na zewn trz.

4.  Ust. 2 i 3 stosuje si  odpowiednio do innych zwierz t domowych mog cych stanowi
zagro enie dla ludzi.

5.  Osoby utrzymuj ce zwierz ta domowe zobowi zane s  do natychmiastowego usuwania
zanieczyszcze  spowodowanych przez te zwierz ta w miejscach publicznych oraz
w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego u ytku, a w szczególno ci na
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczysto ci te,
umieszczone w szczelnych, nie ulegaj cych szybkiemu rozk adowi torbach, mog  by
deponowane w komunalnych urz dzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie
dotyczy osób niewidomych, korzystaj cych z psów przewodników.

6.  W ciciel nieruchomo ci jest obowi zany oznakowa  tabliczk  ostrzegawcz  bram  lub
furtk  wej ciow  na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierz
mog ce stanowi  zagro enie dla zdrowia lub ycia ludzi.

Rozdzia  VII
Wymagania dotycz ce utrzymania zwierz t gospodarskich na terenach wy czonych

z produkcji rolniczej, w tym tak e zakazu ich utrzymywania na okre lonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomo ciach

§ 22.
1. Utrzymywanie zwierz t gospodarskich jest zabronione na terenach wy czonych

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego jako takie.
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2.  Zwierz ta gospodarskie powinny by  chowane tak, aby spe nia  nast puj ce wymogi:
a)  teren hodowli musi spe nia  wymogi sanitarno – epidemiologiczne i estetyczne,
b)  wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady b  gromadzone i usuwane

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i nie b  powodowa  zanieczyszczenia terenu
nieruchomo ci oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Na terenach wy czonych z produkcji rolnej wprowadza si  zakaz chowu i trzymania
zwierz t gospodarskich, z wyj tkiem hodowli na potrzeby w asne gospodarstwa
domowego.

4.  Wprowadza si  bezwzgl dny zakaz utrzymywania zwierz t gospodarskich (w rozumieniu
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz t gospodarskich) na terenach:
1)  budownictwa wielolokalowego,
2)  skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego, przez które rozumie si  zabudow

szeregow  budynków jednorodzinnych lub grupow  zabudow  budynków
jednorodzinnych wolnostoj cych na dzia kach o powierzchni nie przekraczaj cej
500 m2,

3)  u yteczno ci publicznej.

5. Zakazuje si  w szczególno ci przebywania zwierz t gospodarskich na terenie dróg
publicznych i ci gów komunikacyjnych oraz wypasania zwierz t na poboczach dróg
publicznych.

Rozdzia  VIII
Wyznaczanie obszarów podlegaj cych obowi zkowej deratyzacji i terminów jej

przeprowadzania

§ 23.
1. ciciele nieruchomo ci zobowi zani s  do przeprowadzania, co najmniej raz w roku,

deratyzacji na terenie nieruchomo ci w okresie od dnia 1 pa dziernika do dnia
31 pa dziernika.

2. Obowi zek powy szy uznaje si  za wykonany je eli w ciciel nieruchomo ci wy y
trutk  przeciw gryzoniom w dniu 1 pa dziernika i pozostawi j  do dnia 31 pa dziernika.

3. Obowi zkowej deratyzacji poza terminem wskazanym w pkt. 1 podlegaj  obiekty,
w których stwierdzono wyst powanie gryzoni.

§ 24.
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci aj  w cicieli nieruchomo ci.

Rozdzia  IX
Postanowienia ko cowe

§ 25.
Nieprzestrzeganie zapisów regulaminu powoduje sankcje okre lone w art. 10 ust.
2a ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 roku o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.).
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